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PHƯƠNG ÁN 

Phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình tổ chức Các môn thi đấu  

Đại hội TDTT tỉnh Bắc Kạn lần thứ VI, năm 2022 tổ chức trong năm 2021 

 

 

 

Căn cứ Điều lệ số 17/ĐL-SVHTTDL ngày 21/10/2021 của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về việc tổ chức các môn thi đấu Đại hội TDTT tỉnh Bắc 

Kạn lần thứ VI, năm 2022 tổ chức trong năm 2021.  

Căn cứ Công văn số 6961/UBND-VXNV ngày 17/10/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc hướng dẫn triển khai các biện pháp kiểm soát 

dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

Căn cứ Hướng dẫn số 3862/HD-BVHTTDL ngày 18/10/2021 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn tạm thời việc thực hiện Nghị quyết số 

128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích 

ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trong hoạt động văn 

hóa, thể thao và du lịch. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Phương án phòng, chống dịch 

Covid-19 trong quá trình tổ chức Các môn thi đấu Đại hội TDTT tỉnh Bắc Kạn 

lần thứ VI, năm 2022 tổ chức trong năm 2021 với các nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Thực hiện đồng bộ một số giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa 

bàn tỉnh, nhằm giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch, đảm bảo an toàn về phòng 

chống dịch Covid-19 cho tất cả các đối tượng, thành phần tham gia công tác tổ 

chức, thi đấu và lực lượng khán giả, cổ động viên tham gia cổ vũ thi đấu giải. 

- Nêu cao tình thần chủ động phòng, chống dịch Covid-19 trong công tác tổ 

chức, thi đấu giải của các thành phần liên quan. 

- Chủ động các phương án xử lý, giải quyết các tình huống phát sinh nguy 

cơ lây nhiễm dịch Covid-19 trong quá trình tổ chức thi đấu. 

2. Yêu cầu 

- Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 hiện hành 

của Trung ương và địa phương. 

- Bố trí đầy đủ lực lượng nhân viên y tế và cơ sở vật chất thiết yếu để phục 

vụ công tác  phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình tổ chức thi đấu. 
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II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC THI ĐẤU 

1. Thời gian 

- Họp chuyên môn, bốc thăm và kiểm tra hồ sơ thi đấu: Ngày 06/12/2021. 

- Thời gian thi đấu: Từ ngày 07/12 đến hết ngày 19/12/2021 (theo lịch thi 

đấu từng môn thể thao của Ban Tổ chức). 

- Khai mạc: Vào hồi 7h30 phút ngày 07/12/2021. 

2. Địa điểm thi đấu: Tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Bắc Kạn, Sân quần vợt Khu 

Văn hóa - Thể thao tỉnh, Sân quần vợt Ban Chỉ huy quân sự thành phố Bắc Kạn. 

III. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN 

1. Yêu cầu đối với các thành viên BTC, trọng tài các đoàn vận động 

viên trong quá trình thi đấu các môn thể thao  

- Các các nhân tham gia vào hoạt động tổ chức, thi đấu phải cài đặt các ứng 

dụng trên điện thoại thông minh của cá nhân để thực hiện việc khai báo y tế, 

quản lý việc di chuyển trong quá trình tổ chức và thi đấu. Các ứng dụng cài đặt 

trên điện thoại để thực hiện việc khai báo y tế gồm: PC-COVID; Sổ sức khỏe 

điện tử; VN-eID (Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư). 

- Đối với những người đến từ những địa bàn có dịch Covid-19 cấp độ 1, 

cấp độ 2, cấp độ 3 phải đáp ứng điều kiện đã tiêm ít nhất 01 liều vắc-xin ngừa 

Covid-19 thời gian đủ 14 ngày trở lên hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 

tháng hoặc có giấy xét nghiệm kết quả âm tính với vi rút SARS-CoV-2 trong 

thời gian tối đa là 72 giờ trước khi tham gia thi đấu đối với từng môn thể thao. 

- Không tiếp nhận tham gia thi đấu đối với những người đến từ địa bàn có 

dịch Covid-19 cấp độ 4. 

- Các đơn vị, địa phương tham gia thi đấu giải không cử người có các triệu 

chứng như: Mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở… tham dự.  

- Thực hiện nghiêm “Thông điệp 5K” và khai báo y tế đầy đủ khi đến tham 

gia giải. 

- Chủ động trang bị khẩu trang, nước khử khuẩn và thường xuyên kiểm tra 

thân nhiệt trước khi đến các địa điểm thi đấu. 

- Khi đi đến các địa điểm thi đấu tất cả các thành viên BTC, trọng tài, phục 

vụ… và các đoàn VĐV tham dự giải phải thực hiện nghiêm việc đo thân nhiệt, rửa 

tay sát khuẩn và quyét mã QR-Code để khai báo y tế điện tử (check in, check out). 

- Trong quá trình tham gia thi đấu, nếu có các triệu chứng như: Mệt mỏi, sốt, 

ho, đau rát họng, khó thở… thì phải chủ động tự cách ly và báo ngay cho trưởng 

đoàn, BTC giải và nhân viên y tế để được tư vấn và xử lý theo quy định. 

2. Công tác kiểm soát dịch Covid-19 tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Bắc 

Kạn trong quá trình tổ chức giải 

- Nhà thi đấu TDTT tỉnh Bắc Kạn chỉ mở 01 cửa ra vào để đảm bảo thực 

hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát người ra vào theo đúng các quy định về phòng dịch 
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Covid-19. Tại khu vực cửa ra vào: Tổ chức đo thân nhiệt, yêu cầu người ra, vào 

phải thực hiện việc khai báo y tế (quyét mã QR-Code check in, check out), đeo 

khẩu trang và giữ khoảng cách theo quy định; bố trí biển báo phòng, chống dịch; 

bố trí đủ dung dịch sát khuẩn; có biện pháp kiểm soát mật độ người vào Nhà thi 

đấu cho phù hợp với công tác phòng dịch Covid-19. 

- Đối với khán giả đến xem và cổ vũ thi đấu phải đeo khẩu trang, sát khuẩn 

tay và giữ khoảng cách theo quy định. 

- Bố trí 01 phòng cách ly tạm thời cho người tham gia có một trọng các 

biểu hiện: Mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở… đảm bảo đúng các quy định 

hiện hành về khu vực cách ly. 

- Trong quá trình thi đấu, bộ phận tuyên truyền sẽ thường xuyên nhắc nhở các 

thành viên tham gia thi đấu, khán giả, cổ động viên… thực hiện “Thông điệp 5K”. 

- Hạn chế số lượng khán giả vào trong Nhà thi đấu để xem và cổ vũ thi đấu 

với không vượt quá 50% sức chứa của khán đài. 

3. Công tác xử lý nếu có các trường hợp nghi ngờ nhiễm vi rút SART-CoV-2 

Khi có các trường hợp nghi ngờ nhiễm vi rút SART-CoV-2, Ban Tổ chức 

giải sẽ chủ động phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị chức năng triển khai ngay 

các biện pháp phòng dịch theo quy định. Tùy điều kiện thực tế, sẽ quyết định 

việc tiếp tục hay tạm dừng công tác tổ chức giải nhằm đảm bảo các yêu cầu về 

công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Chủ động phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh và các đoàn VĐV tham dự 

giải chủ động triển khai các nội dung liên quan về công tác phòng chống dịch 

Covid-19 trong quá trình tổ chức các môn thi đấu. 

- Chuẩn bị đầy đủ các vật tư chuyên môn, cơ sở vật chất để phục vụ công 

tác phòng dịch như: Máy đo thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang y tế, 

phòng cách ly... 

- Bố trí lực lượng bảo vệ Nhà thi đấu TDTT phối hợp với nhân viên y tế, 

lực lượng công an làm nhiệm vụ kiểm soát người ra vào Nhà thi đấu và các địa 

điểm tổ chức thi đấu khác thực hiện đúng các quy định về phòng dịch. Thường 

xuyên nhắc nhở các thành phần tham gia tổ chức giải, khán giả cổ vũ thi đấu 

thực hiện nghiêm “Thông điệp 5K” tại các địa điểm thi đấu. 

- Chủ động phối hợp với Sở Y tế triển khai ngay các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19 khi có các cá nhân tham gia giải, khán giả, cổ động viên có 

các biểu hiện bất thường, nghi nhiễm vi rút SART-CoV-2. 

2. Sở Y tế 

- Cử nhân viên y tế giúp làm nhiệm vụ kiểm soát dịch Covid-19 đối với 

người ra vào Nhà thi đấu TDTT và các địa điểm tổ chức thi đấu khác. 

- Phối hợp triển khai công tác khoanh vùng, khử khuẩn, truy vết, dập dịch... 

khi xuất hiện các ca nghi nhiễm Covid-19 trong quá trình tổ chức giải. 
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3. Công an tỉnh 

Cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các bộ phận liên quan của BTC giải triển 

khai công tác kiểm soát phòng dịch Covid-19 đối với người ra vào Nhà thi đấu 

và các địa điểm tổ chức thi đấu khác; nhắc nhở các khán giả, cổ động viên thực 

hiện nghiêm “Thông điệp 5K” trong quá trình cổ vũ thi đấu. 

Trên đây là Phương án phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình tổ chức 

các môn thi đấu Đại hội TDTT tỉnh Bắc Kạn lần thứ VI, năm 2022 tổ chức trong 

năm 2021. Tùy điều kiện thực tế của công tác phòng chống dịch Covid-19 tại 

từng thời điểm tổ chức giải, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ chủ động phối 

hợp với ban Tổ chức giải, Sở Y tế và các đơn vị liên quan điều chỉnh phương án 

phòng chống dịch Covid-19 cho phù hợp./. 

 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Y tế; 

- Công an tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Phòng VHTT; Trung tâm VHTT&TT  

  các huyện, thành phố; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Trung tâm HL&TĐ TDTT; 

Gửi bản giấy: 

- Các đoàn VĐV tham dự giải; 

- Lưu: VT, QL TDTT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Hà Văn Trường 
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